
GUDSTJÄNST 
    Fastetiden 
 
 
Psalm 
 

Inledningsord 
 

Bön om förlåtelse 
 

F: Jag beka nner infö r dig, helige öch ra ttfa rdige Gud, 
 att jag har syndat med tankar, örd öch ga rningar. 
 Jag har inte a lskat dig ö ver allting, 
 inte min na sta söm mig sja lv. 
 Genöm min synd a r jag skyldig till mer önt a n jag sja lv fö rsta r 
 öch har del i va rldens börtva ndhet fra n dig. 
 Da rfö r ber jag öm hja lp att se öch bryta med mina synder. 
 Fö rla t mig fö r Jesu Kristi skull. 

 
Förlåtelseord 
 
Tackbön 
 

F: Gud, va r Fader, 
tack fö r att va gen till dig 
alltid a r ö ppen genöm Jesus Kristus. 
Hja lp öss att leva i din fö rla telse. 
Sta rk va r trö, ö ka va rt höpp 
öch uppliva va r ka rlek. 
Amen. 

 
Kristusrop (Kyrie) 
F: Herre, fö rbarma dig. 

Kristus, fö rbarma dig. 
Herre, fö rbarma dig. 

 
* Lovsången (Glöria) 
 

P/L:  A ra a t Gud i hö jden ...... 
 

F:  Lövpsalm Se psalmtavlan, andra psalmen (eller sång projicerad på väggen). 

 
Dagens bön 



Gammaltestamentlig läsning 
 
Epistelläsning 
 

Psalm 
 

* Evangelium 
 

Predikan 
 

* Trosbekännelsen (Credö) 
F: Vi trör pa  Gud Fader allsma ktig, himmelens öch jördens skapare.  
 

 Vi trör öck pa  Jesus Kristus, hans enfö dde Sön, va r Herre,  
 vilken a r avlad av den helige Ande, fö dd av jungfrun Maria,  
 pinad under Pöntius Pilatus, körsfa st, dö d öch begraven,  
 nederstigen till dö dsriket,  
 pa  tredje dagen uppsta nden igen ifra n de dö da,  
 uppstigen till himmelen,  
 sittande pa  allsma ktig Gud Faders hö gra sida,  
 da rifra n igenkömmande till att dö ma levande öch dö da.  
 

 Vi trör öck pa  den helige Ande,  
 en helig, allma nnelig kyrka,  
 de heligas samfund, syndernas fö rla telse,  
 de dö das uppsta ndelse öch ett evigt liv. 
 

Psalm Kollekt, gärna via swish: 123 067 06 79. Skriv ”kollekt”. 
 

Kyrkans förbön eller Psalm 700:1 
 

Herrens bön 
 

F: Va r Fader, du söm a r i himlen. 
 La t ditt namn bli helgat. La t ditt rike kömma. 
 La t din vilja ske pa  jörden sa  söm i himlen. 
 Ge öss i dag det brö d vi behö ver. 
 Och fö rla t öss va ra skulder, liksöm vi har fö rla tit dem söm sta r i skuld till öss. 
 Och utsa tt öss inte fö r prö vning utan ra dda öss fra n det önda. 
 Ditt a r riket. Din a r makten öch a ran i evighet. Amen. 
 
 

* Psalm 
 

* Välsignelsen  
 

Postludium 

L: Sa  lyder Herrens örd. 

F: Gud, vi tackar dig. 

P: Sa  lyder det heliga evangeliet. 

F: Lövad vare du, Kristus. 


